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Pàgina web: www.rafelbunyol.es
Correu electrònic: rafelbunyol@gva.es

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL CELEBRADA
EL DIA 2 D'AGOST DEL 2013 EN PRIMERA CONVOCATÒRIA.
En la Vila de Rafelbunyol sent les dotze hores del dia 28 de juny del 2013 en el Saló de Sessions de
l'Ajuntament, es van reunir els senyors Miguel Saborit Arribas, Nuria Losada Natividad, Fernando
Bohigas Tomás i Mari Carmen Piquer Bernet Sota La Presidència del senyor alcalde Jaime García
García i amb assistència meua, Amparo Vicenta Bellver Morte, que actua en qualitat de secretària
accidental, a fi de celebrar la present sessió ordinària en primera convocatòria per a la que
prèviament havia sigut distribuït l'Orde del dia.

Obert l'acte d'orde de la Presidència se va anar donant compte dels assumptes continguts en l'Orde
del Dia, adoptant-se els següents

ACORDS

PRIMER.- APROVACIÓ DE L'ACTA ANTERIOR
Es dóna lectura pel Senyor secretari, d'Orde de la Presidència, de l'Esborrany de l'Acta de la Sessió
Anterior, la que trobada totalment conforme pels senyors assistents és aprovada per unanimitat,
ordenant la seua immediata transcripció en el Llibre d'Actes corresponent.

SEGON.- CORRESPONDÈNCIA
Es dóna lectura pel Senyor secretari de la Correspondència Oficial rebuda i despatxada, dels
assumptes de tràmit i la resta de disposicions legals d'interés, manifestant els senyors assistents
queden assabentats i conformes.

TERCER.- LLICÈNCIA D'OBRES
En primer lloc es dóna compte dels decrets de l'Alcaldia núm. 449/2013 de data 25 de juliol i el
núm. 462/2013 de data 31 de juliol pel qual es van concedir les següents llicències d'obres menors:
EVANIA SISTEMAS DE LUCHA ANTIVECTORIAL, SL per a la realització d'obres consistents
en muntatge d'oficina desmuntable en l'interior de la nau sítia en la c/ la Pau, 10
JESUS NATIVIDAD ROS per a la realització d'obres consistents en substitució de finestres en la
vivenda sítia en la c/ Ausiàs March, 12-12
RAMON HERRERO HERNANDIS per a la realització d'obres consistents en reparació de la
teulada de la vivenda sítia en la c/ Francesc Climent, 18
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YOLANDA PASTOR PERIS per a la realització d'obres consistents a canviar porta d'accés,
col·locació de paviment i execució de rampa en el local siti en la c/ Calvari, 36
COMUNITAT DE PROPIETARIS C/ MARE DE DÉU DEL MIRACLE, 4 per a la realització
d'obres consistents a canviar les baixant i el grup de pressió en l'edifici siti en el c/ Mare de Déu del
Miracle, 4.
PARRÒQUIA SANT ANTONI ABAD per a la realització d'obres consistents en la reparació de la
fatxada de l'església
VICENTE MERCADER NAVARRO per a la realització d'obres consistents a canviar la porta
d'accés a la vivenda sítia en la c/ Sant Francesc, 49.

A continuació van ser examinats els expedients que més avant s'expressen, i de conformitat amb els
informes emesos pels tècnics i organismes competents, per unanimitat es va acordar concedir la
llicència interessada, que es formalitzarà pel senyor secretari en el pertinent document talonari, amb
les prevencions reglamentàries a:
CEFERINA MARTÍNEZ ANGRESOLA per a realització obres consistents en una línia trifàsica
de baixa tensió a 400/230R per a dotar de servici a la vivenda sítia en carrer Màrtirs, 55. Abans de
l'inici de les obres haurà de depositar una fiança de nou-cents seixanta euros (960 €) per a respondre
dels danys ocasionats en la via pública.
Quan es tracta d'obres en la via pública o confrontants que produïsquen quantitats de runes
superiors a un metre cúbic hauran d'utilitzar, per a l'ús d'emmagatzemament en la via pública,
contenidors adequats, amb l'autorització prèvia municipal, al mateix temps s'instal·laran barreres i
elements de protecció, tubs i altres elements per a la càrrega i descàrrega de materials i productes
que reunisquen les condicions necessàries per a evitar que s'embrute la via pública i que es
produïsquen danys a les persones o coses.
Les rases hauran de tindre les següents característiques:
En el cas de realitzar les rases col·locant capes de llasts, estes hauran de ser
obligatòriament de nova aportació i compactades al 98 % de Proctor Normal en capes
de 20 cm com a màxim. Es prohibix expressament la col·locació de llasts procedents de
la pròpia excavació.
La reposició del paviment del vial haurà de realitzar-se obligatòriament amb asfalt en
calent, prohibint-se expressament la col·locació de formigó, asfalt en gelat o semblants.
El perímetre de la rasa a executar en la via pública s'haurà de realitzar per mitjà de tall
amb radial, perquè la junta entre l'asfalt antic i el nou siga totalment vertical. Al seu
torn, l'ample de la zona a asfaltar s'haurà de prolongar 5 cm per costat respecte a l'ample
de la rasa, per a garantir el segellat de la mateixa.

5 cm

5 cm

RASA
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Després de la finalització de les obres, hauran de presentar-se en l'Ajuntament els resultats
de l'assaig de compactació al 98 % de Proctor Normal de les llasts de nova aportació col·locades en
l'execució de la rasa de la canalització corresponent. Els dits assajos es realitzaran per una empresa
homologada. La realització dels assajos, haurà d'executar-se en el moment previ a l'asfaltat de la
rasa.
En el cas que les rases es realitzen íntegrament amb formigó no serà necessària la
realització d'estos assajos.
Per a procedir a la devolució de les fiances o avals depositats en este Ajuntament, com a
garantia de les obres executades, serà imprescindible l'aportació dels resultats dels assajos
mencionats en el paràgraf anterior, en el cas que s'hagen col·locats llasts de nova aportació en les
rases.
La devolució d'estes fiances o avals es realitzarà transcorregut el termini de garantia de les
obres, que es considera d'un any des de la finalització de les mateixes, després de comprovar, per
part dels Servicis Tècnics municipals, que la rasa no presenta desperfectes.
SERÀ CONDICIÓ OBLIGATÒRIA, la notificació als Servicis Tècnics de l'Ajuntament de
Rafelbunyol, del començament de les obres. El Tècnic Municipal corresponent acudirà al lloc on es
vaja a realitzar la rasa junt amb el Regidor d'Urbanisme i el responsable de les obres, per a procedir
a firmar l'Acta d'Inici de les Obres, en cas contrari, la Policia Local de Rafelbunyol paralitzarà les
obres que no disposen d'esta Acta.
SERÀ CONDICIÓ OBLIGATÒRIA la notificació als Servicis Tècnics de l'Ajuntament de
Rafelbunyol del moment en què es vaja a realitzar l'asfaltat de la rasa. El Tècnic Municipal
corresponent acudirà al lloc on s'estiguen executant les obres, junt amb el responsable de les
mateixes, per a inspeccionar el farcit de la rasa i DONAR AUTORITZACIÓ per a l'asfaltat, per
mitjà de la realització d'Una Acta d'Asfaltat. En cas contrari la Policia Local de Rafelbunyol
paralitzara les obres que no disposen de la mencionada Acta.
Igualment s'aproven les liquidacions següents:
*Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres la quantia de què ascendix a la quantitat
de vint-i-huit euros amb huitanta cèntims (28,80 €) quantitat que té el caràcter de LIQUIDACIÓ
PROVISIONAL, pendent de comprovació final de les obres realment realitzades (art.104.2 de la
Llei Reguladora de les Hisendes locals).
*Taxa per Prestació del Servici i Inspecció Urbanística: quatre euros amb huitanta cèntims
(4,80 €)
*LIQUIDACIÓ TOTAL: TRENTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS (33,60
€).

Pròrroga llicència d'obres
Es dóna compte de la instància presentada per MARI CARMEN RODRIGO LLOPIS, sol·licitant
pròrroga de la llicència d'obres, expt. 92/2012 sítia en carrer Av. Sant Pere, 55. Examinat
l'expedient es comprova que la dita persona té la llicència d'obres concedida per acord de la Junta de
Govern Local de 7 de novembre del 2012, no hi havent hagut resolució de caducitat de la llicència,
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d'acord amb el que establix, l'article 14 de les vigents Normes Subsidiàries de Planejament. Per la
dita circumstància, i considerant-se vigent la llicència, s'acorda concedir la pròrroga sol·licitada pel
termini d'un any, advertint el sol·licitant que de conformitat amb el que establix l'article 14 de les
vigents normes subsidiàries de planejament, “Per causa justificada podrà sol·licitar-se una sola
pròrroga de la llicència el termini de la qual fixarà l'Ajuntament sense que puga excedir un any.
L'incompliment dels terminis de pròrroga portarà implícita la caducitat automàtica de la llicència,
excepte en els casos de força major degudament justificats”.

Diversos
Es dóna compte de la instància presentada per MARI CARMEN RODRIGO LLOPIS, sol·licitant
pròrroga del pagament de l'impost i taxa corresponent a la llicència d'obres, expt. 92/2012 sítia en
carrer Av. Sant Pere, 55, concedida per acord de la Junta de Govern Local de 7 de novembre del
2012. Els membres de la Junta de Govern Local acorden concedir l'ajornament del pagament de
l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres i de la fiança per a respondre dels possibles
danys ocasionats, devent abonar-ho abans de l'inici de les obres. Respecte a la taxa s'acorda no
prorrogar el pagament de la mateixa, ja que es tracta d'una taxa per la prestació d'un servici
urbanístic que ja s'ha generat.

Es dóna compte de la instància presentada per Mª JOSÉ BAYARRI CAMPS, sol·licitant
autorització per a poder contractar els servicis d'aigua potable en la parcel·la de rústica de la seua
propietat assenyalada en el pla que adjunta a la sol·licitud. Els membres de la Junta de Govern
Local acorden desestimar el que sol·licita.

Es dóna compte de la instància presentada per JUAN ANTONIO BELLVER VALLS, en
representació de FERBESOL, SL sol·licitant autorització per a instal·lar un pal publicitari dins de
la reculada de la seua nau sítia en carrer Alguixós, 26, segons les condicions tècniques adjuntes a la
instància. Els membres de la Junta de Govern Local acorden autoritzar la instal·lació sol·licitada.

QUART. RESERVA D'APARCAMENT
No es van produir

QUINT.- INSTÀNCIES PARTICULARS
Ocupación de vía pública
Es dóna compte de la instància presentada per JUAN JOSÉ BELMONTE BELMONTE
sol·licitant per als mesos de juliol, agost i setembre de l'ocupació de la via pública amb taules i
cadires enfront del local de la seua propietat, Bar Nou Toscano siti en carrer Magdalena, 65. La
terrassa se situa enfront de la façana del local no podent sobrepassar l'ample d'estacionament de
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vehicles, ocupant una superfície total de 10 m2. Els membres de la Junta de Govern Local
accedixen a allò que s'ha sol·licitat, amb el pagament previ de la taxa corresponent.
Les condicions de l'atorgament de la llicència d'ocupació de la via pública són les següents:
Règim d'ús del bé o dret: aprofitament especial del domini públic consistent en
l'ocupació de la via pública en una superfície total de 10 m2 en el domicili siti en carrer
Magdalena, 65 amb la finalitat d'instal·lar taules i cadires per al servici del bar Nou
Toscano, no podent sobrepassar l'ample d'estacionament de vehicles.
Règim econòmic a què queda subjecta l'autorització: Subjecta al pagament de la taxa
per ocupació de terrenys d'ús públic local amb taules, cadires, tribunes, taulats i altres
elements anàlegs amb finalitat lucrativa.
Garantia a prestar: No és procedent.
Temps concedit: mesos de juliol, agost i setembre del 2013. La possibilitat de pròrroga
està sotmesa a nova autorització.
Condicions de salubritat: Serà obligació del titular mantindre en condicions de
salubritat i ornament tant les instal·lacions com l'espai ocupat.
Condicions de seguretat:
La zona d'ocupació serà delimitada per elements de protecció o separació que
no hauran de quedar ancorats o fixats al sòl, paviment o asfalt
En cas de carrers amb trànsit rodat, hauran de mantindre la línia
d'estacionament no sobrepassant esta i ni sobreeixint a la calçada.
En casos de tests o semblants l'alçària mínima serà de 60 centímetres des del
sòl de tal manera que es garantisca la visibilitat als conductors dels vehicles
En tot cas, hauran de ser prou visibles en condicions de dia i nit per als
conductors. Establint colors clars o reforçant amb panells reflectors o bandes
roges i blanques en el sentit de la marxa de la circulació.
Tant en les autoritzacions de caràcter anual com en les de temporada, l'horari serà el
següent:
Des de l'1 de març al 30 d'octubre, de 8 a 1 hores, ampliant-se en mitja hora,
fins a les 1.30 hores, els divendres i dissabtes i les vespres de festiu.
Durant els mesos de gener, febrer, novembre i desembre, l'horari finalitzarà a
les 0,30 hores.
En ambdós supòsits, el titular de l'establiment disposarà de mitja hora per a la retirada
total d'elements, que haurà de realitzar amb la suficient diligència per a evitar sorolls
per arrossegament de taules i cadires.
L'autorització quedarà condicionada que en les vivendes o locals contigus o pròxims no
es registren nivells sonors de recepció superiors als establits en la legislació vigent en
matèria de contaminació acústica.
No podran instal·lar-se aparells reproductors d'imatge i/o so en la via pública, com ara
equips de música, televisors, o aparells de qualsevol altra índole (equips informàtics,
karaokes, etc.). Així mateix, el titular de l'activitat no podrà instal·lar equips d'estes
característiques en el seu local, que siguen visibles o emeten so cap a la via pública.
L'autorització podrà ser revocada unilateralment per l'Ajuntament en qualsevol moment
per raó d'interés públic, sense generar dret a indemnització, quan resulten incompatibles
amb les condicions generals aprovades amb posterioritat, produïsquen danys en el
domini públic, impedisquen la seua utilització per a activitats de major interés públic o
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menys caben l'ús general. La concessió de l'autorització comporta l'acceptació de la
revocació unilateral en estos supòsits.
La present autorització suposa l'assumpció dels gastos de conservació i manteniment,
impostos taxes i la resta de tributs així com el compromís d'utilitzar el bé segons la seua
naturalesa i d'entregar-lo en l'estat que es rep.
La present autorització suposa el compromís de prèvia obtenció a costa seu de quantes
llicències o permisos requerisca l'ús del bé o l'activitat realitzada sobre el mateix.
La present autorització suposa l'assumpció de la responsabilitat derivada de l'ocupació.
La present autorització suposa la reserva per part de l'Ajuntament la facultat
d'inspeccionar el bé objecte de la present autorització per a garantir que el mateix és
usat d'acord amb els termes de l'autorització.
Causes d'extinció: seran causes d'extinció de la present autorització:
Transcurs del termini concedit sense que hi haja hagut autorització de pròrroga.
Revocació unilateral per part de l'Ajuntament per raons d'interés públic.
Incompliment de les condicions de l'autorització.
Impagament de la taxa.

Es dóna compte de la instància presentada per EMILIO OLMOS PIQUERAS sol·licitant per als
mesos de juliol, agost i setembre de l'ocupació de la via pública amb taules i cadires enfront del
local de la seua propietat, Bar Joventut siti en carrer València, 4. La terrassa se situa enfront de la
façana del local no podent sobrepassar l'ample d'estacionament de vehicles, ocupant una superfície
total de 4 m2. Els membres de la Junta de Govern Local accedixen a allò que s'ha sol·licitat, amb el
pagament previ de la taxa corresponent.
Les condicions de l'atorgament de la llicència d'ocupació de la via pública són les següents:
Règim d'ús del bé o dret: aprofitament especial del domini públic consistent en
l'ocupació de la via pública en una superfície total de 4 m2 en el domicili siti en carrer
València, 4 amb la finalitat d'instal·lar taules i cadires per al servici del bar Joventut, no
podent sobrepassar l'ample d'estacionament de vehicles.
Règim econòmic a què queda subjecta l'autorització: Subjecta al pagament de la taxa
per ocupació de terrenys d'ús públic local amb taules, cadires, tribunes, taulats i altres
elements anàlegs amb finalitat lucrativa.
Garantia a prestar: No és procedent.
Temps concedit: mesos de juliol, agost i setembre del 2013. La possibilitat de pròrroga
està sotmesa a nova autorització.
Condicions de salubritat: Serà obligació del titular mantindre en condicions de
salubritat i ornament tant les instal·lacions com l'espai ocupat.
Condicions de seguretat:
La zona d'ocupació serà delimitada per elements de protecció o separació que
no hauran de quedar ancorats o fixats al sòl, paviment o asfalt
En cas de carrers amb trànsit rodat, hauran de mantindre la línia
d'estacionament no sobrepassant esta i ni sobreeixint a la calçada.
En casos de tests o semblants l'alçària mínima serà de 60 centímetres des del
sòl de tal manera que es garantisca la visibilitat als conductors dels vehicles
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En tot cas, hauran de ser prou visibles en condicions de dia i nit per als
conductors. Establint colors clars o reforçant amb panells reflectors o bandes
roges i blanques en el sentit de la marxa de la circulació.
Tant en les autoritzacions de caràcter anual com en les de temporada, l'horari serà el
següent:
Des de l'1 de març al 30 d'octubre, de 8 a 1 hores, ampliant-se en mitja hora,
fins a les 1.30 hores, els divendres i dissabtes i les vespres de festiu.
Durant els mesos de gener, febrer, novembre i desembre, l'horari finalitzarà a
les 0,30 hores.
En ambdós supòsits, el titular de l'establiment disposarà de mitja hora per a la retirada
total d'elements, que haurà de realitzar amb la suficient diligència per a evitar sorolls
per arrossegament de taules i cadires.
L'autorització quedarà condicionada que en les vivendes o locals contigus o pròxims no
es registren nivells sonors de recepció superiors als establits en la legislació vigent en
matèria de contaminació acústica.
No podran instal·lar-se aparells reproductors d'imatge i/o so en la via pública, com ara
equips de música, televisors, o aparells de qualsevol altra índole (equips informàtics,
karaokes, etc.). Així mateix, el titular de l'activitat no podrà instal·lar equips d'estes
característiques en el seu local, que siguen visibles o emeten so cap a la via pública.
L'autorització podrà ser revocada unilateralment per l'Ajuntament en qualsevol moment
per raó d'interés públic, sense generar dret a indemnització, quan resulten incompatibles
amb les condicions generals aprovades amb posterioritat, produïsquen danys en el
domini públic, impedisquen la seua utilització per a activitats de major interés públic o
menys caben l'ús general. La concessió de l'autorització comporta l'acceptació de la
revocació unilateral en estos supòsits.
La present autorització suposa l'assumpció dels gastos de conservació i manteniment,
impostos taxes i la resta de tributs així com el compromís d'utilitzar el bé segons la seua
naturalesa i d'entregar-lo en l'estat que es rep.
La present autorització suposa el compromís de prèvia obtenció a costa seu de quantes
llicències o permisos requerisca l'ús del bé o l'activitat realitzada sobre el mateix.
La present autorització suposa l'assumpció de la responsabilitat derivada de l'ocupació.
La present autorització suposa la reserva per part de l'Ajuntament la facultat
d'inspeccionar el bé objecte de la present autorització per a garantir que el mateix és
usat d'acord amb els termes de l'autorització.
Causes d'extinció: seran causes d'extinció de la present autorització:
Transcurs del termini concedit sense que hi haja hagut autorització de pròrroga.
Revocació unilateral per part de l'Ajuntament per raons d'interés públic.
Incompliment de les condicions de l'autorització.
Impagament de la taxa.

Es dóna compte de la instància presentada per IGNACIO DAVID FERNÁNDEZ IZQUIERDO
sol·licitant per als mesos de juliol, agost i setembre de l'ocupació de la via pública amb taules i
cadires enfront del local de la seua propietat, Bar Passatge siti en carrer Major, 5. La terrassa se
situa enfront de la façana del local no podent sobrepassar l'ample d'estacionament de vehicles,
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ocupant una superfície total de 6 m2. Els membres de la Junta de Govern Local accedixen a allò que
s'ha sol·licitat, amb el pagament previ de la taxa corresponent.
Les condicions de l'atorgament de la llicència d'ocupació de la via pública són les següents:
Règim d'ús del bé o dret: aprofitament especial del domini públic consistent en
l'ocupació de la via pública en una superfície total de 6 m2 en el domicili siti en carrer
Major, 5 amb la finalitat d'instal·lar taules i cadires per al servici del bar Passatge, no
podent sobrepassar l'ample d'estacionament de vehicles.
Règim econòmic a què queda subjecta l'autorització: Subjecta al pagament de la taxa
per ocupació de terrenys d'ús públic local amb taules, cadires, tribunes, taulats i altres
elements anàlegs amb finalitat lucrativa.
Garantia a prestar: No és procedent.
Temps concedit: mesos de juliol, agost i setembre del 2013. La possibilitat de pròrroga
està sotmesa a nova autorització.
Condicions de salubritat: Serà obligació del titular mantindre en condicions de
salubritat i ornament tant les instal·lacions com l'espai ocupat.
Condicions de seguretat:
La zona d'ocupació serà delimitada per elements de protecció o separació que
no hauran de quedar ancorats o fixats al sòl, paviment o asfalt
En cas de carrers amb trànsit rodat, hauran de mantindre la línia
d'estacionament no sobrepassant esta i ni sobreeixint a la calçada.
En casos de tests o semblants l'alçària mínima serà de 60 centímetres des del
sòl de tal manera que es garantisca la visibilitat als conductors dels vehicles
En tot cas, hauran de ser prou visibles en condicions de dia i nit per als
conductors. Establint colors clars o reforçant amb panells reflectors o bandes
roges i blanques en el sentit de la marxa de la circulació.
Tant en les autoritzacions de caràcter anual com en les de temporada, l'horari serà el
següent:
Des de l'1 de març al 30 d'octubre, de 8 a 1 hores, ampliant-se en mitja hora,
fins a les 1.30 hores, els divendres i dissabtes i les vespres de festiu.
Durant els mesos de gener, febrer, novembre i desembre, l'horari finalitzarà a
les 0,30 hores.
En ambdós supòsits, el titular de l'establiment disposarà de mitja hora per a la retirada
total d'elements, que haurà de realitzar amb la suficient diligència per a evitar sorolls
per arrossegament de taules i cadires.
L'autorització quedarà condicionada que en les vivendes o locals contigus o pròxims no
es registren nivells sonors de recepció superiors als establits en la legislació vigent en
matèria de contaminació acústica.
No podran instal·lar-se aparells reproductors d'imatge i/o so en la via pública, com ara
equips de música, televisors, o aparells de qualsevol altra índole (equips informàtics,
karaokes, etc.). Així mateix, el titular de l'activitat no podrà instal·lar equips d'estes
característiques en el seu local, que siguen visibles o emeten so cap a la via pública.
L'autorització podrà ser revocada unilateralment per l'Ajuntament en qualsevol moment
per raó d'interés públic, sense generar dret a indemnització, quan resulten incompatibles
amb les condicions generals aprovades amb posterioritat, produïsquen danys en el
domini públic, impedisquen la seua utilització per a activitats de major interés públic o
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menys caben l'ús general. La concessió de l'autorització comporta l'acceptació de la
revocació unilateral en estos supòsits.
La present autorització suposa l'assumpció dels gastos de conservació i manteniment,
impostos taxes i la resta de tributs així com el compromís d'utilitzar el bé segons la seua
naturalesa i d'entregar-lo en l'estat que es rep.
La present autorització suposa el compromís de prèvia obtenció a costa seu de quantes
llicències o permisos requerisca l'ús del bé o l'activitat realitzada sobre el mateix.
La present autorització suposa l'assumpció de la responsabilitat derivada de l'ocupació.
La present autorització suposa la reserva per part de l'Ajuntament la facultat
d'inspeccionar el bé objecte de la present autorització per a garantir que el mateix és
usat d'acord amb els termes de l'autorització.
Causes d'extinció: seran causes d'extinció de la present autorització:
Transcurs del termini concedit sense que hi haja hagut autorització de pròrroga.
Revocació unilateral per part de l'Ajuntament per raons d'interés públic.
Incompliment de les condicions de l'autorització.
Impagament de la taxa.

Es dóna compte de la instància presentada per JOSÉ CASTELLAR IBORRA sol·licitant per als
mesos de juliol, agost i setembre de l'ocupació de la via pública amb taules i cadires enfront del
local de la seua propietat, Taberneta El Coc siti en carrer Camí Fondo, 32. La terrassa se situa
enfront de la façana del local no podent sobrepassar l'ample d'estacionament de vehicles, ocupant
una superfície total de 12 m2. Els membres de la Junta de Govern Local accedixen a allò que s'ha
sol·licitat, amb el pagament previ de la taxa corresponent.
Les condicions de l'atorgament de la llicència d'ocupació de la via pública són les següents:
Règim d'ús del bé o dret: aprofitament especial del domini públic consistent en
l'ocupació de la via pública en una superfície total de 12 m2 en el domicili siti en carrer
Camí Fondo, 32 amb la finalitat d'instal·lar taules i cadires per al servici de la Taberneta
El Coc, no podent sobrepassar l'ample d'estacionament de vehicles.
Règim econòmic a què queda subjecta l'autorització: Subjecta al pagament de la taxa
per ocupació de terrenys d'ús públic local amb taules, cadires, tribunes, taulats i altres
elements anàlegs amb finalitat lucrativa.
Garantia a prestar: No és procedent.
Temps concedit: mesos de juliol, agost i setembre del 2013. La possibilitat de pròrroga
està sotmesa a nova autorització.
Condicions de salubritat: Serà obligació del titular mantindre en condicions de
salubritat i ornament tant les instal·lacions com l'espai ocupat.
Condicions de seguretat:
La zona d'ocupació serà delimitada per elements de protecció o separació que
no hauran de quedar ancorats o fixats al sòl, paviment o asfalt
En cas de carrers amb trànsit rodat, hauran de mantindre la línia
d'estacionament no sobrepassant esta i ni sobreeixint a la calçada.
En casos de tests o semblants l'alçària mínima serà de 60 centímetres des del
sòl de tal manera que es garantisca la visibilitat als conductors dels vehicles
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En tot cas, hauran de ser prou visibles en condicions de dia i nit per als
conductors. Establint colors clars o reforçant amb panells reflectors o bandes
roges i blanques en el sentit de la marxa de la circulació.
Tant en les autoritzacions de caràcter anual com en les de temporada, l'horari serà el
següent:
Des de l'1 de març al 30 d'octubre, de 8 a 1 hores, ampliant-se en mitja hora,
fins a les 1.30 hores, els divendres i dissabtes i les vespres de festiu.
Durant els mesos de gener, febrer, novembre i desembre, l'horari finalitzarà a
les 0,30 hores.
En ambdós supòsits, el titular de l'establiment disposarà de mitja hora per a la retirada
total d'elements, que haurà de realitzar amb la suficient diligència per a evitar sorolls
per arrossegament de taules i cadires.
L'autorització quedarà condicionada que en les vivendes o locals contigus o pròxims no
es registren nivells sonors de recepció superiors als establits en la legislació vigent en
matèria de contaminació acústica.
No podran instal·lar-se aparells reproductors d'imatge i/o so en la via pública, com ara
equips de música, televisors, o aparells de qualsevol altra índole (equips informàtics,
karaokes, etc.). Així mateix, el titular de l'activitat no podrà instal·lar equips d'estes
característiques en el seu local, que siguen visibles o emeten so cap a la via pública.
L'autorització podrà ser revocada unilateralment per l'Ajuntament en qualsevol moment
per raó d'interés públic, sense generar dret a indemnització, quan resulten incompatibles
amb les condicions generals aprovades amb posterioritat, produïsquen danys en el
domini públic, impedisquen la seua utilització per a activitats de major interés públic o
menys caben l'ús general. La concessió de l'autorització comporta l'acceptació de la
revocació unilateral en estos supòsits.
La present autorització suposa l'assumpció dels gastos de conservació i manteniment,
impostos taxes i la resta de tributs així com el compromís d'utilitzar el bé segons la seua
naturalesa i d'entregar-lo en l'estat que es rep.
La present autorització suposa el compromís de prèvia obtenció a costa seu de quantes
llicències o permisos requerisca l'ús del bé o l'activitat realitzada sobre el mateix.
La present autorització suposa l'assumpció de la responsabilitat derivada de l'ocupació.
La present autorització suposa la reserva per part de l'Ajuntament la facultat
d'inspeccionar el bé objecte de la present autorització per a garantir que el mateix és
usat d'acord amb els termes de l'autorització.
Causes d'extinció: seran causes d'extinció de la present autorització:
Transcurs del termini concedit sense que hi haja hagut autorització de pròrroga.
Revocació unilateral per part de l'Ajuntament per raons d'interés públic.
Incompliment de les condicions de l'autorització.
Impagament de la taxa.

Es dóna compte de la instància presentada per JUAN MIGUEL RABADÀ MATA en
representació de CAFÉ AMBIENT, SL sol·licitant per als mesos de juliol, agost i setembre de
l'ocupació de la via pública amb taules i cadires enfront del local de la seua propietat, Café
Ambient siti en carrer Rei en Jaume, 2. La terrassa se situa enfront de la façana del local no podent
sobrepassar l'ample d'estacionament de vehicles, ocupant una superfície total de 40 m2. Els
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membres de la Junta de Govern Local accedixen a allò que s'ha sol·licitat, amb el pagament previ de
la taxa corresponent.
Les condicions de l'atorgament de la llicència d'ocupació de la via pública són les següents:
Règim d'ús del bé o dret: aprofitament especial del domini públic consistent en
l'ocupació de la via pública en una superfície total de 40 m2 en el domicili siti en carrer
Rei En Jaume, 2 amb la finalitat d'instal·lar taules i cadires per al servici del bar Café
Ambient, no podent sobrepassar l'ample d'estacionament de vehicles.
Règim econòmic a què queda subjecta l'autorització: Subjecta al pagament de la taxa
per ocupació de terrenys d'ús públic local amb taules, cadires, tribunes, taulats i altres
elements anàlegs amb finalitat lucrativa.
Garantia a prestar: No és procedent.
Temps concedit: mesos de juliol, agost i setembre del 2013. La possibilitat de pròrroga
està sotmesa a nova autorització.
Condicions de salubritat: Serà obligació del titular mantindre en condicions de
salubritat i ornament tant les instal·lacions com l'espai ocupat.
Condicions de seguretat:
La zona d'ocupació serà delimitada per elements de protecció o separació que
no hauran de quedar ancorats o fixats al sòl, paviment o asfalt
En cas de carrers amb trànsit rodat, hauran de mantindre la línia
d'estacionament no sobrepassant esta i ni sobreeixint a la calçada.
En casos de tests o semblants l'alçària mínima serà de 60 centímetres des del
sòl de tal manera que es garantisca la visibilitat als conductors dels vehicles
En tot cas, hauran de ser prou visibles en condicions de dia i nit per als
conductors. Establint colors clars o reforçant amb panells reflectors o bandes
roges i blanques en el sentit de la marxa de la circulació.
Tant en les autoritzacions de caràcter anual com en les de temporada, l'horari serà el
següent:
Des de l'1 de març al 30 d'octubre, de 8 a 1 hores, ampliant-se en mitja hora,
fins a les 1.30 hores, els divendres i dissabtes i les vespres de festiu.
Durant els mesos de gener, febrer, novembre i desembre, l'horari finalitzarà a
les 0,30 hores.
En ambdós supòsits, el titular de l'establiment disposarà de mitja hora per a la retirada
total d'elements, que haurà de realitzar amb la suficient diligència per a evitar sorolls
per arrossegament de taules i cadires.
L'autorització quedarà condicionada que en les vivendes o locals contigus o pròxims no
es registren nivells sonors de recepció superiors als establits en la legislació vigent en
matèria de contaminació acústica.
No podran instal·lar-se aparells reproductors d'imatge i/o so en la via pública, com ara
equips de música, televisors, o aparells de qualsevol altra índole (equips informàtics,
karaokes, etc.). Així mateix, el titular de l'activitat no podrà instal·lar equips d'estes
característiques en el seu local, que siguen visibles o emeten so cap a la via pública.
L'autorització podrà ser revocada unilateralment per l'Ajuntament en qualsevol moment
per raó d'interés públic, sense generar dret a indemnització, quan resulten incompatibles
amb les condicions generals aprovades amb posterioritat, produïsquen danys en el
domini públic, impedisquen la seua utilització per a activitats de major interés públic o
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menys caben l'ús general. La concessió de l'autorització comporta l'acceptació de la
revocació unilateral en estos supòsits.
La present autorització suposa l'assumpció dels gastos de conservació i manteniment,
impostos taxes i la resta de tributs així com el compromís d'utilitzar el bé segons la seua
naturalesa i d'entregar-lo en l'estat que es rep.
La present autorització suposa el compromís de prèvia obtenció a costa seu de quantes
llicències o permisos requerisca l'ús del bé o l'activitat realitzada sobre el mateix.
La present autorització suposa l'assumpció de la responsabilitat derivada de l'ocupació.
La present autorització suposa la reserva per part de l'Ajuntament la facultat
d'inspeccionar el bé objecte de la present autorització per a garantir que el mateix és
usat d'acord amb els termes de l'autorització.
Causes d'extinció: seran causes d'extinció de la present autorització:
Transcurs del termini concedit sense que hi haja hagut autorització de pròrroga.
Revocació unilateral per part de l'Ajuntament per raons d'interés públic.
Incompliment de les condicions de l'autorització.
Impagament de la taxa.

Es dóna compte de l'informe realitzat per la policia local en referència a l'ocupació de la via pública
amb taules i cadires pels bars de la localitat. Examinat l'informe i el registre d'entrada d'este
ajuntament es comprova que els següents establiments no tenen sol·licitada ni concedida l'ocupació
de la via pública, però utilitzen la mateixa:
Bar el Pas en carrer València, 6 baix
Bar Bendicho en carrer ReI a Jaume, 16
Pastisseria Reme en carrer Magdalena, 92
Bar Cafeteria Vimar en carrer Magadalena, 20
Bar Dolç i Salat en carrer Camí Fons, 58 baix
Bar avinguda en carrer del Puig, 2
Bar Carmelo en carrer Camí Ceba, 4
Bar Toni en carrer La Pau, 28
Bar Colors en carrer Sant Joan, 5
Cafeteria La Corona en carrer Reina Sofía, 18 baix
Mesón el Canari, en carrer La Creueta, 18.
Del dit informe també es desprén que el Bar Colors trau terrassa sense tindre l'autorització, perquè
en Junta de Govern Local de data 16 de maig del 2013 es va acordar “condicionar l'autorització a
què presenten en estes oficines la conformitat dels veïns per a la instal·lació de la terrassa”, sense
haver realitzat més tràmits davant d'este Ajuntament per a l'obtenció de la llicència.
Els membres de la Junta de Govern Local acorden:
Primer: donar les ordes oportunes perquè es passe la taxa de l'ocupació de la via pública
amb taules i cadires als establiments mencionats més amunt.
Segon: requerir al propietari del Bar Colors que no faça utilització de la via pública en
quant i tant no obtinga l'oportuna llicència d'ocupació de la via pública.
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Tercer: requerir al propietari del Bar el Pas que no faça utilització de la via pública ja
que la ubicació del negoci és l'encreuament del carrer Trencat amb el carrer València
pel que resultaria un greu inconvenient per al trànsit i la seguretat dels clients. La
terrassa podria ubicar-se en la fatxada contrària del carrer València, en la zona dels
imparells, per la qual cosa prèviament a la concessió de la ubicació de la terrassa en la
zona indicada haurà de presentar autorització dels veïns i indicar els m2 de terrassa que
ocuparà.

SEXT.- INFORMES D'ACTIVITATS
No es van produir

SÈPTIM.- INFORMES RESOLUCIONS DE L'ALCALDIA
Es dóna compte de les resolucions dictades per l'Alcaldia des de la celebració de l'última sessió de
la Junta de Govern Local:
Decret núm. 415 i 416 de 10 de juliol sol·licitant reforços de policia local per a la nit del
ball de disfresses el 6 de setembre del 2013
Decret núm. 417 d'11 de juliol concedint tràmit d'audiència de 15 dies en relació a
l'expedient de canvi de titularitat d'activitat de restaurant siti en carrer Eixarch, 43
Decret núm. 418 de 15 de juliol reconeixent les obligacions i el pagament de la relació
46/2013
Decret núm. 419 de 15 de juliol ordenant el pagament de les bestretes de nòmines.
Decret núm. 420 de 15 de juliol sol·licitant reforços de policia local per a la nit del ball de
disfresses el 6 de setembre del 2013
Decret núm. 421 de 15 de juliol ordenant l'inici de l'expedient d'orde d'execució per a
restablir les condicions de seguretat, salubritat i ornament públic de l'edifici siti en carrer
Professor Manuel Broseta, 6.
Decret núm. 422 de 16 de juliol reconeixent l'obligació de pagament de diverses de
factures.
Decret núm. 423 de 16 de juliol sol·licitant reforços de policia local per a la nit del ball de
disfresses el 6 de setembre del 2013.
Decret núm. 424 de 16 de juliol reconeixent l'obligació i ordenant el pagament de gastos
realitzats.
Decret núm. 425 de 17 de juliol ordenant l'inici de l'expedient d'orde d'execució per a
restablir les condicions de seguretat, salubritat i ornament públic de l'edifici siti en carrer
Mare de Déu del Miracle, 13.
Decret núm. 426 de 18 de juliol reconeixent l'obligació i ordenant el pagament de diverses
factures.
Decret núm. 427 de 18 de juliol autoritzant José Pérez Nativitat l'inici de l'activitat de
llibreria papereria en carrer Calvari, 64 B.
Decret núm. 428 de 18 de juliol reconeixent l'obligació de pagament de diverses factures.
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Decret núm. 429 de 18 de juliol autoritzant disparar focs artificials en la via pública.
Decret núm. 431 de 18 de juliol autoritzant el canvi de l'activitat de café bar sítia en carrer
Mare de Déu del Miracle 4B a favor d'Ignacio D. Fernández Izquierdo.
Decret núm. 432 de 18 de juliol contractant Francisco Javier Barrachina Gràcia com a
recepcionista de la zona esportiva per acumulació de tasques propiciades per l'obertura de la
piscina descoberta.
Decret núm. 433 de 18 de juliol autoritzant José Puchol Dorta en representació de
Muntatges Fanal 4, SL consistent en l'activitat de muntatge de peces plàstiques en
emplaçament en carrer el Fanal, 4.
Decret núm. 434 de 18 de juliol contractant Miguel Ángel Ros Sancho per a la realització
de treballs de manteniment en zona escolar.
Decret núm. 435 de 19 de juliol anul·lant 2.222,78 € de l'haver-hi del compte
extrapressupostària 20001
Decret núm. 436 de 19 de juliol aprovant les bases per a la creació d'una borsa de treball per
a la contractació laboral amb caràcter temporal de monitor-socorrista.
Decret núm. 437 de 22 de juliol concedint llicència municipal de segona ocupació de la
vivenda sítia en carrer Joan Lluis Vives, 1-4
Decret núm. 438 de 22 de juliol delegant en el regidor Miguel Saborit Arribas les funcions
de l'alcaldia susceptibles de ser delegades per absència del senyor alcalde des del 23 de
juliol fins al 4 d'agost.
Decret núm. 439 de 23 de juliol autoritzant disparar focs artificials en la via pública.
Decret núm. 440 de 24 de juliol aprovant la modificació de crèdit 7/2013 per import de
2.400 € motivat per la subvenció del programa la Dipu Et Beca.
Decret núm. 441 de 24 de juliol aprovant la modificació de crèdit 8/2013 per mitjà de
transferència motivada per l'Escola d'estiu i l'Escola Esportiva.
Decret núm. 442 de 24 de juliol autoritzant el pagament de dos excursions de l'escola
d'estiu.
Decret núm. 443 de 24 de juliol dictant orde d'execució per a esmena de deficiències de
l'estat actual de l'immoble ubicat en El carrer Mare de Déu del Miracle, 43.
Decret núm. 444 de 24 de juliol incoant expedient sancionador per presumptes infraccions
dels articles 50 i ss. De l'Ordenança municipi de la Tinença i protecció d'Animals de
Companyia.
Decret núm. 445 de 24 de juliol incoant expedient sancionador per presumptes infraccions
dels articles 47 de la Llei 7/2002 de contaminació acústica.
Decret núm. 446 de 25 de juliol dictant orde d'execució per a esmena de deficiències de
l'estat actual de l'immoble ubicat en El carrer Sant Vicent, 2.
Decret núm. 447 de 25 de juliol desestimant les al·legacions i ratificar les sancions de
trànsit imposades per la policia local.
Decret núm. 448 de 25 de juliol desestimant el recurs de reposició contra la sanció de
trànsit imposada per decret de l'alcaldia 257/2013.
Decret núm. 449 de 25 de juliol concedint llicències d'obres
Decret núm. 450 de 26 de juliol aprovant la llista de beneficiaris per a participar en el
programa provincial per l'ocupació hotelera i el turisme social 2013
Decret núm. 451 de 26 de juliol reconeixent l'obligació i ordenant el pagament de les ajudes
informades favorablement per Servicis Socials.
Decret núm. 452 de 29 de juliol reconeixent l'obligació i ordenant el pagament de les
nòmines dels empleats públics.
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Decret núm. 453 a 455 de 29 de juliol imposant sancions de 60 euros per haver comés
infracció a l'article 47 de la llei 7/2002 de contaminació acústica.
Decret núm. 456 de 30 de juliol aprovant les bases per a la contractació d'un conserge per al
col·legi públic Mare de Déu del Miracle.
Decret núm. 457 de 30 de juliol retirant sancions de trànsit imposades per la policia local.
Decret núm. 458 de 30 de juliol estimant els recursos de reposició contra la sanció de
trànsit imposada per decret de l'alcaldia 175/2013 i 257/2013
Decret núm. 459 de 30 de juliol aprovant el reconeixement del dret d'ingressos.
Decret núm. 460 de 30 de juliol dictant orde d'execució per a esmena de deficiències de
l'estat actual de l'immoble ubicat en El carrer Calvari, 68.
Decret núm. 461 de 31 de juliol reconeixent les obligacions de pagament i ordenant el
pagament de la relació 51/2013 i la devolució de l'aval de la fiança relativa al
subministrament d'equipament (PPOS 2010).
Decret núm. 462 de 31 de juliol concedint llicències d'obres.
Decret núm. 463 de 31 de juliol nomenant funcionari interí a Jorge Alfonso Coxias per a
substitucions de vacacions del cos de la policia local.
Decret núm. 464 de 2 d'agost reconeixent les obligacions i ordenant el pagament de
diverses factures.
Decret núm. 465 de 2 d'agost convocant sessió ordinària de la junta de govern local.

I no havent-hi més assumptes que tractar el Sr. Alcalde va donar per finalitzada la sessió a les tretze
hores i trenta minuts, de tot això com a secretària accidental certifique.
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